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SUPLEMENT IL • LUSTRAT D' «EN PATUFET»

LA CANÇÓ PREFERIDA

w som=	 —Dei, cauLeu-no altra vegada.	 —Si la cançó li ha agradatés pagar a l'hostaler!...»	 passi-ho bé. Ja està pagat.
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:: LA VIDA D'UN PALLASSO ::

Text de J. FECIT	 Dibuixos d'en MIRET
(Tercera part, i acabament.)

vi,-'

Un dia Tony obsequiava els seus amics
a un piscolabis en la seva cabina, i tot be-
vent, fumant i fent xirinola. de bona llei,
anaven passant alegrament l'estona. Roski,
d'instints ferotges, pensà que fóra aquella
una bona oportunitat per a desempellegar-
se de son rival. I conduí la gkbia del lleó

arran de la finestra de la cabina de Tony,
pensant obrir la portella que coincidiria
amb la finestra i que la fera es precipitaria
damunt de Tony i els sens. AixI ho fén el
ferotge domador, però és ben cert que hi
ha bèsties que no ho són tan com certs
domadors es pensen. Perquè el lleó féu un

enorme badall i s ajaçà mandrosament, el
domador, irat, tirà un tret per excitar la
fera, però no logrà altra cosa que alarmar
els ocupants de la cabina que sortiren a
veure què passava, sense sospitar el perill
que corrien.

Providencialment, el darrer en sortir

f	 /

tancl la porta i quedlL sol el lleó dins lit
cabina instal • lat filosòficament damunt del
llit! Roski es trobti des -obert pels que ha-
vien d'ésser les seves víctimes, els quals es
precipitaren damunt d'e11 i l'aporrinaren
sense compassió.

Tony opinà que amb aquell escarment
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te. Roski emmalaltí, i per alleujament de
les seves feres, mori víctima del xarampió,
malaltia i fi ben poc adequada a un tan fer
domador. Kraumer buscà de seguit substi-
tut per a Roski, però, convençut per Tony
de què aquesta mena d'espectacles són in-

n'hi havia prou, i fent gala de la seva mag
-nanimitat i noblesa, no el denuncià ni al di-

rector ni a la policia, i féu prometre que
cap dels seus companys diria res. Tony,
que s'havia apoderat de la pistola de Roski,
obligà a fer sortir el lleó i remetre'l a la
gàbia. Roski, empipat amb el lleó, que tan

MI
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dignes de països cultes i no constitueixen
altra cosa que un insult al bon gust del pú-
blic, els regalà a la col • lecció zoológica de
la ciutat. Des d'aquell dia el circ s'emplenà
més que mai, i les rialles sanes i alegres
que provocaven les gràcies de Tony, els
aplaudiments de les habilitats dels altres

malament havia interpretat el seu plan, es-
bravà la seva rancúnia amb la fera. Tony,
per evitar nous disgustos, no pas perquè
temés a Roski, presentà la dimisió del seu
lloc al circ, però Krauner, desconeixedor
dels motius de Tony per deixar el seu lloc, no
ho accepta i l'obligà a continuar el contrae-

companys de la companyia, substituiren els
feréstec udols de les feres enfutismades.
Avui dia Tony considera com el pedró més
gran de la seva glòria no ja la seva fama,
sinó l'haver lliurat el circ d'un espectacle
hl,rbar.
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El pe ja'robes màgic

Entra un lladre al guardarroba
per veure si quelcom roba.

ïTI
El guarda, que l'ha sentit,
es penja sota un vestit

El lladre, tot satisfet,
ja va fent el gran paquet.

' /J

Mes, quan l'abric despenjava
el guarda se li encarava.

—Ja només queda un abric
que es veu que és d'un home ric.

I a la presó l'han portat
encara tot intrigat.



És cosa ben aclarida
que els aurigues i els xofers
porten son endarrerida

Aquí com al Turquestan
quan es junten dos ganàpies
pensen quina una en faran.
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Per tal que el guany sia lícit
un rbtul en castellà
marca el preu per hora, explícit.

Amb un íntim afegit
els nois han fet que canviï
radicalment de sentit.

Té el canvi verificat 	 Que en filera prolongada	 I ningú no arriba a sebre
l'estranya virtut d'atreure	 espera que el bon xofer	 aquell malentbs què ha esta t
la gent del proper mercat.	 acabi la migdiada.	 ni qui els ha dat gat per liebre.
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EL CLAU T® S S U T

ti IBN

Quan s'asseia per dinar un clau se li va clavar. El llença enllè, amb gran quimera

i cau dintre la sopera.	 .an la sopa degustava	 el clan altre cop trobava.

Per la finestra l'engega
	 i amb l'alfombra s'ensopega.	 En anar-se'n a dormir

► 	 ►►►^

1
clau torna a fê'l patir.	 ;r lliurar-se del clauot

	 i1 llença al mar dintre un 1



Un dels robats, consirós,
perdut tot el seu diner,
es fica al bosc, desitjós
de trobar algun recer
on matar-se com un gos.

Una corda va agafá
i a una alzina la penjà,
mes quan a escanyar-se anava
veié quelcom que brillava
i un gran tres or va troba.

Deixà la corda penjant
i el gran tresor s'endugué
i els companys robats trobant
els retorni son diné
i encara hi restà guanyant.
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Era un lladre de camí
que molt de diner tenia,
i li va arribar, per fi,
el dia en qué pogué di
que prompte es rel iraria.

El seu tresor amagà
a la soca d'una alzina,
i tan bé el dissimulà
que quasi no s'endevina
i ningú no el robará.

Després tornà al camí ral
i esperà la diligència,
que duia gent principal,
per robar amb violència
per darrer cop (va formal).

Mentrestant el lladregot
cap a l'alzina tornava
per a recollir-ho tot;
mes, de l'arbro dintre el clot
ui cinc cèntims no hi trobava.

Alça amb ira els ulls al cel
i veu aquell llaç penjat.
De seguida s'hi ha enffiat
amb el cor tot ple de fel
i pel coll se l'ha passat.

I així fou que el malfactó
morí penjat com calia
sense anar a la presó
ni amoïnar la policia
ni el jntge ni el defensor.



L'avi, curt de vista, mirant els girasols:—Té, quinze dies que he estat malalt, els han
aprofitat per plantar margarites, sabent que no m'agradenl

(De Tlie Passsfnq S/iow.)
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SI als Estats Humits de la Llei Seca lle-
geixen aquesta història s'indignaran,
de segur, però què voleu fer-hi!, la

fatalitct, o, millor dit, la particular mania
de la víctima fou causa del resultat tan im-
previst com desastrós que produí un consell
benevolent.

Es el cas, que en Tremolins, l'heroi d'a-
quest conte, havia tingut, ja des de petit,
una invencible por als exàmens. No era pas
que no sabés les asignatures. Al contrari,
s'empassava xuclant igualment 1'Etica, com
la Biologia, el grec, com la Metafísica. Una
memòria felicíssima i una voluntat d'estu-
diar, poc fregtient, l'ajudaven a empollar-
se les ciències més abstruses i complicades.
Però venia el dia dels exkmens i era com si
li haguéssin esborrat el saber amb una es-
ponja mullada. No responia sinó amb em-
buts i amb errades garrafals, de manera
que tots els catedràtics el suspenien.

A conseqüència d'això, no pogué obte-
nir cap títol universitari, però eom que era
savi de debò, no trigà pas gaire a trTbar
col • locació de director d'una gran indústria
on es guanyava molt bé la vida i començava
a oblidar les amargors de la seva vida d'es-
tudiant.

Tants i tants diners va guanyar, que
un cop casat, la seva dona i ell decidiren
comprar-se una torreta als afores per a viu

-re-hi tot l'any i un automòbil per anar i
venir de la ciutat sense haver de dependre
de trens ni tramvies.

En Tremolins comprà l'auto, i el mateix
representant que li l'havia venut consentí a
ensenyar-n'hi el maneig. No cal dir que 1'a-
prengué de seguida com aprenia tot allò
que es proposava i que aviat guià l'auto
amb la pericia d'un as del volant..

—solt bó, senyor Tremolina—li digné
el venedor. —Ja pot examinar-se el dia que
vulgui, que li donaran el títol de seguida.

—Examinar-me! —féu en Tremolina, tre-
molant.—¿Es necessari examinar-me?

—Sí, senyor; però no s'amoïni. Vostè
en sap molt i l'examen és lleuger. Vagi al
capdamunt del carrer d'en Muntaner qual-
sevol dia a la tarda, i en den minuts estarà
llest.

En Tremolins decidí provar fortuna.
Feià tant de temps que no s'havia examinat
que potser podria dominar-se per aquella
vegada..

Però no fon així, sinó que tan bon punt
l'examinador pujà a l'auto al costat seu,
oblidà, com per art d'encantament, tot allò
que havia après i començà de manejar l'au-
tomòbil d'una manera impossible, fent gira-
gonces, pujant a la vorera, tombant fanals,
posant-lo a tota marxa amb els frens apre-
tats, etc.

L'examinador, naturalment, li va donar

carbassa i respirà satisfet així que pogué
baixar d'aquell perillós vehicle.+

—No entenc què li lla passat—li deia
el venedor en saber el seu fracàs.—Vostè
guia perfectament, ara. Dones, ¿com és que
allà dalt hagi fet planxa?

—Què hi vol fer! Examinar-me sempre
m'ha estat impossible.

—Provi-ho una altra vegada. Vagi-hi
demà, que hi ha un examinador que és amic
meu i li diré que l'aprovi sense gaire exa-
men.

A l'endemà en Tremolin tornà. a exami-
nar-se, però era tanta la seva torbació, que
amb una falsa maniobra atropellà 1'exami-
nador, el qual, malgrat la recomanació del
representant i la seva natural benevolbncia,
no volgué aprovar un home que començava
tan desastrosament.

Llavors el venedor li anmsellà:
—Miri, senyor Tremolina, això són ner-

vis i res més. Vaig a donar-li un remei.
Abans de l'examen, begui quatre copes d'al-
guna cosa fol ta, rom o conyac o whisky.
Això li donarà ànims i confiança.

—Però, pobre de mi, si en ma vida no
he begut res més fort que sidra!!

—Ho ha de fer. Si no, no podrà mai
conduir automòbil.

Al cap de tres dies, en Tremolins es pre-
sentava a casa del venedor, tot alegre i * sa

-tisfet.
—Vinc a donar-li les gràcies pel seu

consell—li digné.
—Ah! ¿li va donar resultat?
— Magnífic.
—,I ja té el permís per conduir?
—Ca, no senyor. L'examen va anar tan

malament com els altres.

—¿I dones? ¿De qua está eoutent?
—Del sets consell! Mai no hauria dit que

el conyae fos tan bo!, que hc estat betzol
de passar-me la vida sense tastar-lo! Miri,
he venut Pauto i anib els diners he comprat
una caixa de Domecq, una bóta de Xereç i
dues d'Alella. ¿Vol venir a tastar-ho?

Ai si els de la Llei Seca se n'assaben-
ten!

Un noi que promet

Anà a Tànger un turista
i es dedicà a visitar
dels barris els més curiosos,
els minarets mussulmans,
les mesquides, els socs itrabs
i els barris jueus o calls.
Quan un d'aquests visitava
un grup de nens va trobar
que jugaven amb cridòria
com fan arreu els infants.
Tots eren jueus de raça
amb un molt prominent nas.
Un d'ells topà amb el turista
i prompte es posà a plorar,
i el bon senyor, eixugant-li
les llàgrimes per cahnà.'l,
li digué: —Vaja, coratge!
els nens mai no-han de plorar.
¿Com te dius? —Però el semita
seguia marranejant.
—Mira, et donaré deu cèntims
si em dius ton nom. —A 1'iustant
detura el menut ses llàgrimes,
diu:—Jacob, Leví, Abraham,
Rosenberg i Goldenheimer.
Són cinc noms: doni'm dos rals.

G. 0.
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Noves aventures d'en Baliga i en Balaga
Una «villa» han construït
que té un èxit reduït.

—El diner no ens servirà,	 —Una caseta farem
	

I de pressa se l'han fet,
si acàs no el fem treball&. 	 i després la llogarem.	 petita com un barret.

ANUNcio4

C.C. Ci!(Q^y^ti

ri1  

L'anuncien al diari	 Don Pancràs, qnan ho llegeix
per troba un arrendatarï.	 que a ell li convé coneix.

• I de seguit se n'hi va
per a poder-la lloga.

ípJ
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—Sí, senyor: sistema non.	 —Electricitat) ¿qui ho nega?	 Poc convençut, don Pancrà
kquí Iii ha dutxa quan plou. 	 Mai no en falta quan llampega.	 els diu: —No la llogo pas.
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